
La 3a Beneluksa Kongreso - Utrecht
LASTA ALVOKO

Jen ni lastafoje invitas vin al la 3-a Beneluksa, kiu samtempe signifas kaj por
Flandra Ligo kaj por Belga Ligo por L.E.E.N Jubilea Kongreso!

Fine de aprilo jam pli ol 200 enskriboj estis reglstritaj (inter kiuj pli ol 70 el
Belgujo), tiel ke la sukceso estas garantiita; ankaŭ la programo enhavas multajn
logajn punktojn, inter kiuj ni nur citu: la kantaton de Frieso Molenaar kaj Ia
prezenton de la teatrajo de Vondel, nomo „Gijsbrecht van Aemstel” !

Lastminute ni ekseias ke la Cef-Ministro de Nederlando Drees akcepti lokon
en la honora Komitato de la Kongreso.

La oficiala akcepto fare de la Urbestraro okazos sabate je la 16.30 h. tiel ke
la membroj de FI.L.E. kaj RBLE devos nepre veturi per la vagonaro de la tag-
mezo (Bruselo Z. 12.24, Bruselo N. 12.36, Antwerpen O. 13.20 por atingi Rotterdam
je 14.51 kaj tinveturi al Utrecht je 15.15 h. (alveno U.: 16.02 h.), se ne okazos
ŝanĝoj en trajnhoroj Someraj.

Por scil eiujn detalojn atente relegu la n-rojn de via organo ekde decembro
pasinta kaj konsultu la kongreslibreton, kiun vi ricevos en la kongresejo.

Ni nur memorigu ke la Kongresejo estos en Hotelo Smits, Vredenburg 14 kaj ke
ĝi estos maifermita jam sabate tagmeze. Krome memoru ke la oficiala malfermo,
vespera festo kaj bal) okazos en Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariapl. 27.

Vi jam scias ke la kongresa sekretariino estas: F-ino A. J. M. Perk, 1'. I'otter-
straat 18, Utrecht kaj ke la kongreskotizo estas resp. 60 b.fr. kaj 4,50 n.guld.
La pagoj okazu por membroj de FI.L.E. kaj R.B.L.E. resp. al  F-lno J. Terrijn.,
Raapstr. '74, Gent (p.0.k. VEB no 2321.50) kaj s-ino J. Plyson, rue Jourdan 185.
Bruselo (p.ĉ.k. Belga Kongreso de Esperanto, no 3766.98): la nederlandanoj al la
kongresa kasistino poŝtgirkonto 6403.23 je la nomo de „1'enningmeesteresse Tria
Beneluksa Esperanto-Kongreso, Utrecht"

Nu, ĝis baldaŭ ! Ni kore akceptos vin kaj vi neniel bedaŭros vian ĉeeston !

L.K.K.
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Grava §anĝo de la programo!

Estas granda jojo por la L.K.K.
povi komuniki, ke en la vespero de
dimani o, post Za kantato de Frieso
Moolenaar, la kongresanoj povos jui
la prezentadon de la „Giisbrecht van
.1emstel".

Dankon al. 9uj, kiuj ebligis tion,
nome:

ie. la teatra grupo de N.K., kiu tute
senprofite prezentos la teatraĵon;

?e. la tradukinto, S-ro Ir. J. R. G. Is-
brucker, kiu sen ia ajn kondieo
tuj permesis la prezentadon;

3e. la éefestraro de L.E.E.N., kiu. —

pro la jubileo — nialarare prome-
sis pagi la kostojn t
Tial la L.K.K. volonte rezignis la
prezentadon de filmoj. di esperas
ke. ( i kongresanoj same opinios.

La Diservoj.

Pro diversaj cirkonstancoj la L.K.K.
ne povas publikigi jam nun. la deta-
lojn.. Vidu en Za kongreslibro.

Fotografado.

La oficialan kongresfoton oni faros
la unuan pentekostan lagon, je duo-

Pentekoston 1955
no post la dekt ria. Venu kvaronh.o-
ron. antailel

Loko: sur la :4tuparo de la tria éef-
rutm.inistrejo de la fervojoj.

Al la amatoroj, kiuj faros fotografa-
ojn dam la kongreso la L.K.K. petas

bo•nvoli sendi unu foton al la redakto-
ro de nia gazeto kaj unu al la sekreta-
riino de, la L.K.K. por la arkii'o de nia.
sekcio. Ni anticipe dankas.

La promenoj k.t.p.

Eble pro la m.alfruijo de la gazeto
la sekretariino de la L.K.K. ne ricevis
ian deziron rilate al la urbaj promenoj
'intaŭ ol la redaktoro bezonas ei t•i•un•
artikoleton por la nuna numero. Sed,
fidu la organizan.tojn: ►:i certe legos
kiujn ekskursetojn vi povos partopreni.

La Ioado!

Jam frue la L.K.K. avertis vin! Nun
estas eble mendi lokon nur en hotelo,
e ri bontrovas dormi kun du ail tri
samideanoj en la sama eambro. Bon-
rolu sciigi tion kune kun la mendo.

Alie ni devas ser/i en pensionoj
kaj ee privatuloj, sed ankaŭ tie oni
multfoje havas nur dupersonajn ('am-
brojn!

La tuttaga ekskurso.

La aŭtobusojn ni jam mendis. .ín
koraŭ kelkajn lokoj en ili estas liberaj.
Lativice la interesijantoj ricevos la
kuponon, sed atentu bone: la L.K.K.
ne povos lui plian afitobuson! Se ei-
u j lokoj estos rezervita j ii do ne po-
ros iun ajn akcepti.



40-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
30.VII - 6.VIII, 1955 BOLONJO

Italujo
JUBILEA KONGRESO

Adreso: Kongreso de Esperanto Ce CIT, Piazza Nettuno 2, Bologna
Banko; Banka di Napoli, Bologna, konto 2824
Ciro:	 Grupo „A. Tellini", Medaglie d'Oro 3, Bologna, 8/20620

OFICIALA KOMUNIKO

Dua Bulteno : Jam sendita al diu aliĝinto en marto.

Limdato de aliao : Konforme al la Kongresa Regularo de U.E.A. la L.K.K
rifuzos akcepti aliĝojn post la 30-a de junio. La aliĝiloj

devos esti en Bologna je tiu dato. Je la 30-a de junio la L.K.K. fermas
siajn kontojn por fari la necesajn kalkulojn prete por la kongreso. Sekve
ne sendu monon al L.K.K. tiel ke ĝi atingos Bologna en julio.

Transporto en Bologna : La urbestro de Bologna jam promesis senpagan
veturadon dum la kongresa semajno.

Notnigo de strato : Promesite estas, ke dum la kongreso la magistrato ce-
remonie inaŭguros straton kun la nomo ESPERANTO

honoro al la kongreso.

.I UBILEO : La urbestro de Bologna invitis al la Jubilea Kongreso la ur-
bestron de Bologno-sur-Mer, hejmo de la Unua Kongreso.

Vesperaj aranjoj : La festoj okazos jene : sabaton - Interkona Vespero ; di-
manĉon - Inaŭguro de I.S.U. kaj programo de dancado

por gejunuloj; lundon - Teatra Vespero (La Revizoro de Gogol en traduko
de Zamenhof); mardon - Kongresa Balo; merkredon - Arta Vespero (muzi-
ko) kaj gejunula programo; 'aŭdon - libera (gejunula programo); vendre-
don - Jubilea Vespero.

Olumarkoj : Folio de 25 belaj, kun ora surpreso, glumarkoj - 50 Tirojn,
1 rpk. Mendu ĉe la kongreso aŭ ĉe perantoj

LOGIGADO : La Loĝiga Servo informas, ke ĉiuj unulitaj ĉambroj jam estas
rezervitaj. Nepre ne plu mendu sed faru aranĝon pri divido

Statistiko : (ĝis fino de marto) : Argentino 1, ~tralies 2, Aŭstrio 21, Bel-
gujo 13, Brazilio 3, Britujo 80, Cipra 1,

Danujo 36, Finnujo 46, FRANCUJO 203, Germanujo 90, Hispanujo 5, Irlando
3, ITALUJO 260, Israelo 1, Japanujo 1, Jugoslavio 54, Kubo 1, Maroko 20,
NEDERLANDO 136, Norvegujo 26, Novzelando 1, Portugalujo 6, Sarlando 1,
Sudafriko 1, Svedujo 91, Svislando 25, Urugvajo 2, Usono 12. Sumo cl 29
landoj 1141. Nemembroj de UEA 23 010 . Instruistoj 18 0/0 . Gejunuloj 7 0/0 .

Mason Stuttard,
Konstanta Kongresa Sekretario

de Cambro.
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INTERNACIAJ FERIAJ ARANĜOJ„NON OLET"
„En -Tento oni trovis skeleton
„el la tria jarcento antaŭ Kristo:
„en jia pugno ankoraŭ premiĝis
„montro''.

(La jurnaloj )

Multaj dirmanieroj, proverboj, sen
tentoj ĉiulingvaj rilatigas la monon.
la „teran ŝlimon", kun odoro kaj odo
rigaj substancoj kaj agoj. Esperanto,
ilo de nemateriali slta movado, nur tra-
dukis la generale konatan „mono odo-
ron ne havas, sian devenon ne diras"
„Non olet"...

Malpli sciate estas, ke tiu fluganta
vorto, precipe en nuna tempo ma I-
kaŝe aplikata, estas kreajo de 1' roma
imperiestro Vespasiano (69-79). Tiu
ege praktika viro, nepre bezonante
ŝtopi truon en la ŝtata monkesto, me-
1 - is imposton sur la Fulonojn, kiuj for
mis specialan gildon, komisiitan ko-
lekti en Romo la likvajn ekskremen-
tojn. Tito, lia filo, ne akordigis kun
la patra procedo kaj faris - tio oka-
zas en la plej bonaj familioj - pro
tio rimarkojn, ĝuste kiam la unuaj
impostoj enspezigis. Tiumomente ja
estis, ke la neromantika Romano pre-
nis moneron en la manon kaj ŝovis
gin sub la nazon de filĉjo kun la fi-
famaj vortoj: „non olet"!

Fakte ta Romanoj havis delikatan
nazon kaj se ili ofte pri la mono ne
perceptis malbonan odoron, ili tamen
konsciis pri higieno kaj publika pu-
reco, kiuj --- kun ĉia respekto - tute
mankis al niaj praavoj kaj kiujn ili
verŝajne ne imitis cle siaj okupantoj
pro pura patriotismo. Ankaŭ tio oka-
zas. Tial troviĝis en antikva Romo
multaj publikaj latrinoj kaj urinejoj
kaj en la tempo de Diokleciano (284---
304) oni nombris ne malpli ol 144
„malŝarĝejojn", en kiuj 'la urĝitaj
civitanoj krome - nenio nova sub la
suno - senŝarĝigis sian pezan koron
sur Ia murojn. Ekz. jam en 68 estis
afiŝita en tia loko insulta versajo
kontraŭ Nero (54-68) pro kio la pru-
dentuloj, timante la koleron de la ti-
rano, kin evitis.

La puramaj Rotnanoj, kiuj ne konis
sapon, kvankam en la malnovaj kul-
turlandoj oni uzis tiucele specon de
argilo, sin helpis en la imperiestra
tempo per...urino. La „urinolavon"
faris ĉe ili la suprenomitaj Fulonoj,
kies patrono estis Minerva rnem, de
kiu ili ŝajne pruntis sapon kaj scion.
Ili lokis en la stratoj de Romo speci-
alajn potojn por la urinokolektado
kaj fermentigis la kun danko ricevi-
tan produktajon dum dek tagoj, kun
sekva amoniakeca sapigo de la grasa-
joj. Plue oni lavis en grandaj vazoj
kaj kuvoj, tretante la lavotajon per
la nudaj piedoj. Cu tiu procedo mem
ne kaŭzis odoraĉon la historio ne ra-

kontas, sed sendube Vespasiano ne
flaris ĝin pri la enspezita mono!

Nu, ni spertis, ke de la homaj sen-
soj la flara estas tre facile influata
de la imago, kiel lïemiistoj de la uni-
versitato de Glasgovo, sub gvido de
D-ro John C. Brocklehurst, laŭ „Bri-
tish Medical Journal", ree konstatas
post diversaj provoj kun...klorofilo,
kiu --- miregu - havus nenian odor-
forpelan kapablon, kiun ankaŭ akvo
ne havas. Ili provis per merkaptano,
trovebla en la intestoj, per ajlo, etero,
per parfumo kaj cepo. Klorofilo estus
forpreninta nur la odoron en unu ka-
zo, nome en kiu oni kredis, ke gi pli
odoris ol la...odoron forpelotan.

Kion ni pensu pri tio? Cu necesas
aldoni al nia „pri gustoj oni disputi
ne devas" (al kiu „koloroj" jam man-
kas) ankaŭ odorojn? Eble jes. Kip-
ling ja skribis, ke odoroj estas pli
certaj ol sonoj kaj vidimpresoj, sed
antaŭ nelonge aŭdigis en nia propra
urbdomo, dum konsilantara kunsido,
nova „non olet", en rilalo al malagra-
blaj odoroj pro la „sekurec-flamo"
de petro-rafinadejoj. Nome, eminenta
membro ĝin estis flarinta kaj same
eminenta skabeno ne, kvankam la
respektindaj elektantoj jam delonge
forvetis sian nazon, ke ili ĉion pri tio
sciis.

Tynevernni.

11-a Internacia J unular-Kunveno
de T.E.J.O. en L'Aquila, Italujo

7-1418-'55
En L'Aquila okazos ĉi-jare la 11a

Internacia Junular-Kunveno de T.E.
J.O. tuj post La Universala Kongreso
en Bologna.

L'Aquila estas tre facile atingebla
el Bologna.

La kostoj por la tuta semajno
tinkluzive loĝado, manĝado kaj tre
bela programo, ekskursoj, k.t.p.) estas
por TEJO-membroj Liroj 7500,- kaj
por ne-membroj Liroj 8350,-.

Anoncu vin al la Loka Organiza
Komitato, adreso: Via S-Martino 8,
L'Aquila, Italujo, kiu volonte donos
informojn kaj havigos aligilojn.

Por Nederlandanoj donos infor-
mojn: Ben van Moorst., Eendracht-
park 19, te BUSSUM.

Francianda Kongreso
La Nacia Kongreso de Esperanto

okazos en Franclando, en la urboj AR-
RAS (Pas de Calais) la 28an kaj 29an
kaj en BOULOGNE SUR MER la 30an
de Majo 1955 (Pentekostaj tagoj).

La programo aperis sur FRANCA
ESPERANTISTO Inumeroj de Marto,
Aprilo kaj Majo), sed la Franca Sa-
mideanaro volas inviti, tuj nun, la plej
grandan nombron da alilandaj Gees-
perantistoj partopreni tiun Kongreson,
kies lasta tago estos dediĉita al la pri-
festo de la UNUA LINIVERSALA
KONGRESO okazinta en Boulogne
sur Mer en Aŭgusto 1905.

La programo de tiu tago estas jena:
9a 45: Forveturo de Arras al Boulog-

ne sur Mer.
t la 45: Vizito de la lokoj mem kie o-

kazis la Unua Universala Kon-
greso de Esperanto, sub la
Prezidanteco de Doktoro L. L.
ZAMENHOF. - Salutparolado
de Veterano partopreninta ti-
un Kongreson.

12a 30: Oficiala akcepto ĉe la Urbdo-
mo.

13a 30: Tagmanĝo kaj disigo.

Ni volas esperi, ke multaj alilandaj
Esperantistoj kunvenos en Arras kaj
en Boulogne sur Mer por digne festi
tiun 50an datrevenon kaj honori dece
.la memoron de nia genia Zamenhof.

Ĉiuj informoj estas riceveblaj ĉe la
sidejo de la Unuiĝo Esperantista Fran-
ca (UEF) 34 Ruc de Chabrol PARIS
10 o (Bv. enmetu internacian Respond-
kuponon) -

N.B. La nefrancaj aligantoj ne devas
pagi la aligkotizon de la kongreso.

Internacia kurso pri Esperanto
kaj geonismo

Kio estas geonismo? Geonismo estas
konscio pr -I faktoj, idearo vivoplena,
per kiu Esperantismo ricevas sian gus-
tan enhavon. vi konsideras ĉefe la
teron, la vivon, la homon kaj turnas
sin for de ĉia seka, senfrukta intelek-
tismo. Ci vokas al homoj bonkoraj
kaj agemaj. La unua publika renkon-
tigo pri geonismo okazos ĉi-jare en
Svislando, en la bela, modernigita kas-
telo Mŭnchenwiler - apud Murten (mez-
voje- inter Bern, Neuchátel kaj Lau-
sanne). En tiu bela loko, posedaĵo
de la Berna ŝtato kaj administrata de
la Berna popola altlernejo okazos en
Ia semajno post la Universala Kongre-
so en Bologna internacia kurso, kiun
gvidos d-ro William Perrenoud, pre-
zidanto de la Svisa Esperanto Societo.
Estos semajno de vivanta samideane-
co, en kiu oni „per ludo kaj studo"
penetros al „vero kaj libero", kiel di-
ras la slogano sur la bela ilustrita
prospekto, kiu jus aperis. La kurso,
kiu inspiros sin de idealo pure Zamen-
hofa kaj en kiu kunlahoros ankoraŭ
pluraj aliaj spertaj kaj kompetentaj
svisaj Esperantistoj okazos do de la
7a gis 15a de aŭgusto kaj antaŭvidas
jenan programon: matene: studo, kun-
laboro instruo; posttagmeze, ekskur-
soj, liberaj horoj, sporto, ripozo; ves-
pere: amika rondo, prelegoj, diskutoj.
La prezo por sep tagoj kun plena pen-
siono estas nur fr.sv. 98.-. Petu la
prospekton kaj aligilon de Svisa Espe-
rant-Instituto, Hotel Metropole, Bern,
Svislando.

Senpaga vojago tra Italujo
18a Julio-7a Aïigusto

De la Alpoj gis Napoli Insularo tra
Milano, Torino, Genova, Napoli, Ro-
ma, Firenze, Bologna, Venezia, Como-
lago.

La lupago de moderna aŭtobuso es-
tas ofert-donaco de Internacia Espe-
ranto-Turismo-Centro, Paris.

Vi pagas nur mankojn kaj loĝadon
en bonaj hoteloj:

Sv. Frankojn 4.30 -- au It. Lirojn
65.000.

Tiuj kiuj ne deziros profiti nian ho-
telservon povos ui nur la veturadon
kondiĉe ke ili bone scipovu Esperan-
ton kaj kontribuos la repagon de la
oleoj por la motoro: nome 8.000 Lirojn
po persono.

Petu la programon de tiu-ĉi belega
vojaĝo al la gvidonto: Lovati Ange-
lo - Milano (629) Via Lipari, 8.

Geesperantistoj! Profitu de tiu nova
aranĝo, nura okazo por tre bone kaj
bele viziti Italujon malmultekoste!

J. Terrijn.

Esp-ista Kulturdomo
Chateau de Grésillon, RAUGE (Maine
et Loire - Francio) .

Specialaj aranjoj pri „les 24 heures
du Mans".

Okaze de la mondkonata aŭtomobila
kurado tiel nomata „les 24 heures du
Mans" ( la 24 horoj de le Mans), kiu
okazos de la 11-a gis la 12-a de junio
estas nun preskaŭ neeble trovi logejon
aŭ ĉambron en la urbo mem, kaj tre
malproksime en la ĉirkaŭajo.

Por ebligi al eksterlandaj samidea-
noj ĉeesti t iun faman internacian kur-
adon, ni intencas malfermi la kastelon,
je tiu okazo. Ci situas 50 kilometrojn
malproksime de Le Mans, kaj oni or-
ganizos peraŭtobusan transportadon.

Jen la programo:

Alveno la 11-an en la mateno, tag-
mango kaj je la 12-a kaj duono foriro
al la kueejo, kun mangeto kaj ves-
permango malvarmaj. Reiro al la
Kastelo je la 24-a, tranokto kaj var-
man trinkajon, ĉe la vekigo, laŭ peto;
tagmanĝo kaj foriro ĉirkaŭ la 11-a
kaj duono por ĉeesti la lastajn horojn
de la kurado. Reiro al la kastelo,
vesperman>o kaj foriro. Oni povas fa-
ri specialan aranĝon por, kiuj deziras
foriri cle le Mans mem..

Prezo: 2.700 fr. La ne-esperantistoj,
kiuj akompanus samideanojn, povus
ankaŭ esti akceptitaj. Por ili la prezo
estus .3.000 fr. En tiuj prezoj la trans-
portado estas enkalkulita, same kiel
ĉiuj servoj, krom la trinkaĵo. Por
kiuj havus propran aŭtomobilon la
transportado estus dckalkulota.

Ĉiuj aranĝoj, laŭ la ĝeneralaj kondi-
éoj, estas eblaj por kiuj dezirus alveni
pli frue kaj restadi kelkan plian tem-
pon en la regiono.

Esperantista Kulturdomo povas zor-
gi pri la rezervigo de lokoj en la ku-
rejo, kaj ankaŭ en la aŭtomobila par-
kejo.

La stacidomo uzota estas BAUGE.
sur la fervoja linio de SAUMUR• al
TOURS. Aŭtobusa servo estos organi-
zata de la stacidomo al la kastelo.

Ĉiuj pliaj informoj estas riceveblaj,
kontraŭ (se eble) respondkupono, de
Esperantista Kult-urdomo, chateau de
Grésillon, Baugé, (Maine et Loire)
Francujo.

Dankojn kaj samideanajn sentojn.

Esperantista Kulturdomo.

Kelkaj Antverpenaj Abonantoj de-
vis pagi krom-afrankon ĉc la alveno
de la gazeto. Ili notu ke temis pri
eraro de la belga pot-servoj. La
kromtakso estas repagota, ĉe plendo
en la po§t-oficejo!



NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"

Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
P. M. Mabesoone, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.
Penningm.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 6911!, Amsterdam-Z. Postrek. 34563
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Schr. cursus voor gevorderden : H. Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Bibliotheek: E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 3311, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. Mej H. M. Mulder. Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

Jarraporto de la Bibliotekisto pri la jaro 1954
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Certe kun iom da malgojo mi ko-
mencas ĉi tiun raporton 1954-an pri
la Biblioteko. Ja, ne estas agrable
fari ion tian pri afero, kiu ne progrc•
sas. Kontraŭe! Vi vidn nur la cife-
rojn:

Dum la jaroj 1950-1954 mi pruntis
respektive 137 - 150 - 203 - 98 - 93 li-
brojn. Do post 1949 estis progreso ĝis
en 1952. En 1953 la legemo montriĝis
treege malgranda kaj tio ne ŝanĝiĝis
en 1954. csi fariĝis ankoraŭ pli mal-
intensa.

35 fojojn mi forsendis petitajn li-
brojn al 20 membroj. Unu membro
uzis okfoje la servojn de la Biblioteko,
unu kvar-, unu tri-, tri dukaj 14 nur
unufoje. Entute 93 librojn. La mal-
alta rekordo de 1953 do ankoraŭ ne
estas la plej malalta. Bedaŭrinda afe-
ro! Sed ne nur la nederlandanoj kaŭ-
zis al mi malmulte da laboro; kvan-
kam ankaŭ la belgoj rajtas prunti
librojn el la Bibl. neniu el tiu lando
petis al mi sendi ilin.

Ĉar ofte montriĝas, ke oni anko-
raŭ ne scias la kondiĉojn je kiuj oni
povas prunti, mi denove konigas ilin:
„Ĉiu membro povas senpage prunti
librojn! La bibl. kaso pagas la send-,
Ia petintoj la resendkostojn".

La . bibl. certe ne enhavas ĉiujn de-
ziratajojn sed ĝi certe disponas pri
sufiĉe multaj valoraj romanoj, studli-
broj, propagandaj broŝuroj k.t.p. kaj
Ia kandidatoj por iu Esp.ekzameno
povas trovi en ĝi multon, kion oni
povas utiligi por ĝi.

„Oni povas disponi maksirnume unu
monaton pri pruntitaj libroj" sed fak-
te neniu zesendas ilin antaŭ la limda-
to. Ĉar kutime nur treege malmultaj
libroj estas forluitaj, mi preskaŭ ĉiam
povas toleri tion. Tamen mi bedaŭras
ke mi tre ofte devas admoni resendi
la librojn.

En 1954 perdigis No 1181: G. Mannou-
ry, Psikologia Analizo de la matema-
tika pensmaniero. Ĉar laŭ miaj in-
formoj tiuj libro ne plu estas aĉetebla
mi devis forstreki gin el la katalogo.

Sed mi povis enskribi 12 „novajn"
librfet)ojn. La plej grava estas: Nico
Bulthuis, La alia Pasinteco, tradukita
de Julia Isbriicker. Ĉin kaj kaj Ia
aliajn malpligravajn, kaj ankaŭ la ali-
ajn akiritajojn post 1948 vi povas tro-
vi en la nova katalogo. La tekst°
por ĝi mi jam pretigis kaj la éef-
estraro de L.E.E.N. intencas kiel eble
plej baldaŭ eldoni ĝin. Mi esperas ke
ĝi povos realigi tion. Tio estu por tiuj
membroj, kiuj perdis la nunan kata-
logon kaj por la novaj membroj, kiuj
pro elĉerpiĝo ankoraŭ ne disponas pri

instigo, por ke ili denove pli fer-
vore okupu sin pri la legado de Esp.
libroj, kio estas ja la ununura rime-
do por fariĝi bona kaj lerta Esperan-
tisto. La bibliotekisto estas treege
inklina kunlabori en tio, sendante al
ili la bezonatajn librojn. Tiuj, kiuj
regule volas legi sendu al mi liston
kun la dezirataj verkoj por eviti la-
boron kaj kostojn. Mi konservos la
liston kaj sinsekve havigos unu aŭ
pli da libroj. Malgraŭ ĉio, mi anko-
raŭ ne seniluziiĝas!

Financa Raporto
Enspezoj 1954.
Saldo 31.12-53
	

26,11 gld.
Subvencio L.E.E.N. 	 15,— gld.

entute 	 41,11 gld.
Elspezoj 1954
Afrankoj skribajoj 2,71 gld.
Afrankoj paketoj 10,35 gld.
generalaj kostoj 3,24 gld.

	

entute 	 16,30 glcl.

	

Saldo 31-12-54 	 24,81 gld.
La Jarkunveno denove fiksis nur

15 gld. por la bibl. kaso. La elspezoj
estis 16,30 gld. do superis la subven-
cion de L.E.E.N. Feliĉe estas anko-
raŭ saldo en la kaso tiel ke gi ne
havas ŝuldon, sed la saldo same kiel
la antaŭan jaron malpligis.

La Bibliotekisto
E. A. Koot
Joh. de Meesterstr. 12
Utrecht.

Mag. A. J. Kalma
Kiel vi jam po-

vis legi en la an-
taŭa numero nia
ŝatata amiko A.
J. Kalma, post
longa suferado.
mortis la 24-an
de marto 1955, en
la ago de nur 47
jaroj. Kvankam
kelkaj intimaj a-
mikoj jam sciis
ke post la univer-
sala kongreso en
Haarlemo lia san-

stato ne estas tre bona, lia forpaso
tamen venis ankoraŭ tute ne atendite.

Partopreninte ankoraŭ en la ekza-
meno de Ia 31-a de oktobro en Utrefi-
to kaj ĉeestinte la ĉefestrarkunvenon
la 13-an de novembro pasintjare, li
kelkajn semajnojn poste eniris la hos-
pitalon kie lia mallonga vivo finigis.
Estas gojige ke multaj el niaj am-
sterdamaj geanoj vizitis lin tie kaj
tiel iom helpis al li toleri sian sorton.
Ĉis la lasta momento de sia vivo li
interesigis pri nia komuna idealo kaj
ni povas diri ke li vere mortis en la
kiraso. La esperantisto, kiu vizitis lin
je lundo trovis lin en sufiĉe bona sta-
to; li estis humorplena kiel ĉiam. En
tiu momento neniu povis atendi lian
baldaŭan forpason. Mardon posttag-
meze li senkonsciigis kaj tiel li kviete
mortis en la frua mateno de la 24-a
de marto. El postlasita „lasta volo'
evidentigis ke li mem ne atendis res-
anigon. Akurate kaj zorge li estis or-
diginta la funebran ceremonion. Mo-
desta estis lia karaktero kaj same mo-
deste li fiksis ke lia lasta iro estu
tute sobra, nur ok, de li elektitaj per-
sonoj inter kiuj du esperantistaj gea-
mikoj sekvis lian ĉer•kon. Guste pro
tiu simpleco la, ankaŭ de li elektitaj,
muzikajoj okaze de la funebra cere-
monio en la krematorio sonis ege e-
mociige. Ni esperu ke nia senlaca
amiko finfine trovis la ripozon, kiun li
tiel ege bezonis.

La ĝustan daton de lia esperantis-
tigo ni ne scias sed antaŭ proksimume
25 jaroj, do en la ago de 22 jaroj, li
komencis jam la laboron por Esperan-
to. Logante en Groningen, li parlo-
prenis en la jaro 1936 por la unu fojo
la esperantan movadon dum la kon-
greso en Leeuwarden, Me 11 tute sen-
prepare kun S-ino Haudebine rolis en
revuo tie ludata.

De tiam li estis la animo de pluraj
kongresoj i.a. Amsterdamo, Arnhemo,
Almelo. Nomante sin mem kongres-
idioto li tamen estas, ankaŭ pro tiu
flanko de sia laboro, neforgesebla al
multaj gesamideanoj.

Tuj antaŭ la milito li eklogis en
Amsterdamo kaj tie li aktivis en la

EI la Jarraporto de la Oficejo
„Esperanto ĉe la Instruado"
En la daŭro de la jaro 1954 kunla-

boris la samaj asocioj, nome: la kvin
Esperanto-asocioj Asocio de Laboris-
taj Esperantistoj F.L.E., Ned. Esp.
Asocio L.E.E.N., Ned. Krist. Asocio
K.U.N.E., Ned. R.K. Esp. Ligo N.K.
kaj la Ned. Asocio de Instruistaj Esp.
N.G.G.E. kune kun kvin asocioj de
ne-esperantistoj : Ned. Ond. Ver., Kath.
Ond. Verb., Unie van Chr. Ond., Volk•
onderwijs kaj la Asocio de Gepatroj
N.O.R.O.L.O.

La Oficejo kunvenis kvarfoje; an-
kaŭ la propaganda kaj informa ga-
zeto De Esperantist aperis kvarfoje;
la eldonkvanto estis ± 3.000 ekz. E1
tiuj ni sendis - - 650 al diversaj aŭto-
ritatuloj, i.a. al la membroj de la Dua
Ĉambro, de la Unesko-Komitato, de la
Instrukonsilantaro, al la inspektoroj
pri mezgrada kaj elementa instruado
kaj krome al ĉiuj jurnaloj.

Krom la generala propagando por
Esperanto en la lernejo la Oficejo di-
rektis sin speciale al la Seminarioj
por geinstruistoj, kie rilate al la je la
1-a de Septembro komenciginta tria
klaso laŭ la nova Seminaria lego Es-
peranto povas esti instruata kiel ofi-
ciala elektfako. Al ĉiuj seminarioj ni
sendis detalan broŝuron, en kiu ni
atentigis tiun eblecon kaj rekomendis

Saldo 1953
Bijdragen van de organisaties
Onkosten Jaarvergadering
Examen Amsterdam
Examen Utrecht
Nagekomen examengeld . taken
Administratie-onkosten
Drukwerken
Saldo 1954

loka sekcio kaj post la milito li eniris
Ia ĉefestraron. De post tiu tempo
multegaj estis liaj funkcioj en kaj por
la movado: estante redaktoro de N.E.
estis lia fiero aperigi regule je la unua
de la monato la gazeton sen eraroj:
Ŝatata kunlaborinto kaj vicprezidinto
de la ekzamena komitato; prezidinto
de N.C.K.E.; reviziinto de la konata
„ Schidloffvortaro"; en kunlabororo de
S.ro F. Faulhaber kunkompilinto de
nova granda vortaro; gvidinto de nia
teatra servo; fervora helpinto en mul-
taj librostandoj dum niaj kongresoj;
senlaca ĝenerala sekretario de L.E.
E.N. en kiu funkcio 1i faris multegan
laboron; laboreginta membro la L.K.
K. de la universala kongreso en Haar-
lemo k.t.p. Ni ne povas mencii eĉ

la studon de Esperanto, menciante la
opiniojn de diversaj instruistaj kaj ali-
aj aŭtoritatuloj. Tiel oni enkondukis
Esperanton en la ŝtataj Seminarioj
por geinstruistoj en Arnhem kaj Haar-
lem. Ke ankoraŭ ne en pliaj seminari-
oj grupo da lernantoj elektis Esperan-
ton elektfako, estas verŝajne sekvo
de la fakto, ke en la elementa lernejo
Esperanton oni ankoraŭ ne rajtas in-
strui.

Tamen estas, laŭ la enketo farita
de la Oficejo, sufiĉe da elementaj,
daŭrigaj kaj mezaj lernejoj, en kiuj
esperantisto instruas Esperanton ek-
ster la oficialaj horoj.

En Decembro okazis du gojigaj afe-
roj, nome la favora decido de la Ĝe-
nerala Kunveno de Unesko rilate Es-
peranton, r•ekonante la rezultojn atin-
gitajn per Esperanto sur la kampo de
internaciaj intelektaj interŝangoj; kaj
por la Oficejo speciale la donaco de
gld. 1.000,— el la heredaĵo de la mor-
tinta S-ino A. Pool, per kiu tiu es-
perantistino multe fortigis nian finan-
can bazon kaj ebligis pli fortan pro-
pagandon. La Universala Esperanto
Kongreso en Haarlem estis grava de-
monstracio por la internacia lingvo
kaj ĝia impreso ne povas ne kunhelpi
al la atingado de nia idealo post ne-
longa tempo: Esperanto instrufalco en
la lernejo!

C. B. Zondervan, direktoro.

Debet
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ĉiujn funkciojn kiujn li ĉiam akurate
kaj rnodele plenumis. Li estis granda
lingva spertulo kaj la esperantan li-
teraturon li majstris. Lia forpaso es-
tas gravega bato por nia amsterdama
sekcio, por L.E.E.N. kaj por la tuta
nederlanda Esperanto-movado. Neni-
am plu ni aŭdos lian sonoran voĉon
en niaj jarkunvenoj kiam li grumblis
pri sekcioj kiuj eĉ dum tuta jaro ne
respondis al letero aŭ cirkulero aŭ
kiam li jetis ian spritajon inter la
sekaj aferoj pritraktataj sed en nia
memoro gi sonas kaj tiel lia spirito
estas kaj restas vivanta por kaj kun
ni. Liaj oferemo kaj laboremo estu
por ni ĉiuj instigo kaj bona ekzemplo.
Li ripozu en paco.

F.W.

Raporto de la propaganda servo
dum la jaro 1954

Apartenante al la kongreskomitato
mi iie povis dediĉi tiom da tempo al
la ĝenerala propagando, kiom mi de-
ziras fari.

Malgrau tio mi povas informi vin
pri la jena:
Calvinistische Studentenbeweging: la
dudek sepan de Januaro mi faris pro-
pagando-paroladon antaŭ la studentoj
de ĉi tiu movado.

Sinjoro H. Groendisk, Arnhem: Ĉi
tiu sinjoro petis mian atenton pri la
ebleco interesigi la anojn de la inter-
nacia korespondkluboj „Ver.intern.
jeugdverkeer," Utrecht — F.A.C.A.Y.
den Haag — kaj „Int. Vriendenvereni-
ging", Zutfen korespondi per Esperan-
to. Sinjoro Teo Jung estis bonvola hel-
pi tiurilate pere de sia gazeto „Herol-
do". La intenco estis akcepti reciproke
la anoncojn. Mi faris la preparan .la-
boron, poste donante la aferon en la
manojn de sinjoro Groendijk. Mi ne ri-
cevis informon kiomgrade la kontakto
efikis.

Propaganda afiŝo. Mi akiris suk-
ceson ĉe la komunuma estraro pen-
digi la afiŝon „De wereld staat voor
U open" en pli ol 80 konstruajoj en
Amsterdam. Tio okazis senpage.

Goede Tempelieren: En la gazeto
de ĉi tiu movado aperis la kliŝo de
mia strip-bildo.

„World-news" multlingva ĉiusemaj-
na gazeto, kin estas distribuat.a en
ĉiuj gravaj hoteloj, aperigis senpage
la propagando-kliŝon de la radaro kun
la oleujo.

Helpe de sinjoro Lubbe, Breda mi
akiris permeson fari ekspozicion dum
du semajnoj en la librejo de la firmo
Harthoorn, Breda.

Al ses diversaj personoj el Utrecht,
Amsterdam, Doorn, Dongen, Hulst kaj
Linne mi sendis laŭ ilia peto infor-
mojn pri Esperanto kaj kurso.

Neniu sekcio informis min pri farita
propaganda laboro.

La 16an de Septembro okazis en
American Hotel, Amsterdam tre bone
vizitata FORUM-vespero.

Hans Bakker.

EL NIAJ SEKCIOJ
EDAM: Kvankam ne tiom granda

ni tamen havas entuziasman lcernon
kiu regule partoprenas la grupan vi-
von. Ni ĉiuj êeestis la komunan kun-
venon kun la samideanoj en Monni-
kendam, kie parolis s-ino E. Burgier.
Ankaŭ en nia urbeto la kunvenoj es-
tas ĉiam bone vizitataj. Iun vesperon
kelkaj estraranoj de la Propaganda
Komitato Zaanstreek-Waterland ĉees-
tis kaj . montris belajn filmojn, La,
Esperanto-filmon pri ekskurso de
Zaanlanda Esperantistaro.

•

Algemene Nederlandse Esperanto-Examen Commissie
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POEZIA ANGULO! Hans Christian Andersen

La subajn poemetojn venkis G. A, Becquer kaj mirinde bele espe-
rantigis s-ano H. Castel e1 Bruselo; ni kore dankas ĉi tiun pro lia
bonega kuntribuo !

Kiel niaj l eganto j scias, aŭ tuj ekkon.scios, G. A. Becquer (1837 —18 7 0).
estas hispana poeto, kiun oni nonaas la hispana Musset kaj kiu,
ankoraŭ nun, estas unu el la plej amataj poetoj e n sia naskitjlando.

L`A EKSPRESIONISMO de VAN GEEL M.

La Harpo.
De ludintino forlasita
En la salono angulet',
Silenta kaj polvokovrita
Staras la harpo, en solec'.

La notoj dormos en la kordoj,
Kvazaŭ birdetoj en branĉar',
Ĝis ilin vekos la agordoj
De blanka man', sur la klavar'.

Kiom da fojoj la genio
Dormas, en fondo de 1' anim',
Kiel Lazaro atendante
Ke voĉo kriu : „Levu vin,

Kaj iru!"

Se bruas de 1' balkon' la kenvolvuloj,
Kaj pensas vi

Ke pasas ventsopir', kaj yin aŭskultas
Sen emoci' :

Eksciu ke, sub foliar' kaŝita,
Sopiras mi.

Se, apud vi, flustriĝas via nomo,
Kaj pensas vi

Ke sonas nur, en via rev'- alvoko
De iluzi' :

Eksciu ke, aI la ĉirkaŭa ombro,
Vin vokas mi.

Se vin kcrpremo vekas dum la nokto,
Kaj sentas vi.

Sur viaj lipoj, ardi brula spiro,
Ne dubu pli

Ke, nevideble, ĉe la flanko via,
Spiradas mi.

Mi mortos antaŭ vi ; de longe jam, kaŝita
Profunde en la sin',

La glavon portas mi. per kiu via mano
Mortige vundis min.

Mi mortos antaŭ vi ; kaj la spirito mia,
Kun fido kaj obstin',

Ce 1' pordo de la mort', en daŭra gardostaro,
Sen lac' atendos vin.

La tago post la hor', la jaro post la tago
Senhalte flugos for,

Kaj fine venos vi al tiu pordo frapi,
Je la fiksita hor'.

Gardantc nor de vi la polvon kaj la pekon
Forsendos vin la ter' ;

Per ondoj de la mort' por ĉiam purigitan
De iru mondulcer'.

Kaj tie, kie de 1' homaro la murmuro
Finus as en la mort'.

Samkiel, de la mar', la alfluantaj ondoj
Disigas sur la bord' ;

Nur tic kie, el la tombo jus fermita,
Naskigas la senfin',

La tuton, ambaŭ ni, pri kio ni silentis,
Ni tie diros yin.

Pro 1' dancado lacigita,
Car tro batis ŝia kor',
Sur brak' mia apogita,
Si, de 1' bal', sin ŝovis for'.

Inter gazo delikata
Kiun levis ŝia sin',
La plej bela flor' skarlata
Taktomove lulis sin.

Sur kuseno perlamota
Sajnis*i, sub ŝia spir',
Dormi sub kares' dorlota
De diskreta amzefir'.

Ho! mi pensis, tiel povi
Lasi tempon pasi for !
Ho ! sur ŝia sino dormi
Kiel vi, feliĉa flor' .

En °kul' lia larmo brilis.
Mi estis preta je 1' pardon'.
Sed la fier' la ploron viŝis
Kaj mia bug' restis sen son'.

Mi sekvas vojon, ŝi alian,
Kaj la disiĝo ŝiras nin.
Kial mi tiam  ne parolis .
Kaj ŝi ! Kial do ŝi no ploris .

Hazarde. je mondumokazo,
Si foje pasas apud mi,
Kaj ŝi ridetas. Kaj mi pensas :

Kiel povas ridi ĉi !

Sub dolormasko, lipo mia
Resendas rideton al ŝi,
Kaj oni pensas : „Eble ŝi ridas

Kiel ridas mi !."

La 2-an de Aprilo ĉijare preskaŭ
la tuta mondo festis la 150-jaran
naskiĝtagon de la fama dana verkisto
kaj poeto H. C. Andersen, kiu ankaŭ
por ni, esperantistoj, estas bone ko-
nata pro liaj fabeloj tradukitaj en
Esperanton de D.ro Zamenhof. Ni ri-
cevis tre interesan artikolon pri la
vivo de H. C. Andersen „Avec les
compliments de la Légation de Da-
nemark, La Haye" verkitan de S.ro
Sven Mzller Kristensen kaj tradu-
kitan de S.ro Gustav Kŭhlmann. Be-
daŭrinde la artikolo estas tro longa
por presigi ĝin en nia organo, sed ni
ne povis ne mencii kin. Eble éi tiuj
kelkaj linioj instigos niajn legantojn
ankoraŭ foje legi la belegajn fabe-
lojn de Andersen, ĉar ili vere meritas
tion. Ĉu vi scias ke ekzistas ankaŭ
biografio pri H. C. Andersen verki-
tan de S.ro Chr. Heilskov. La titolo
estas: Hans Christian Andersen, Liaj
Vivo kaj Verkoj. Mendu ĝin ĉe via
Lihro-Servo.

,,Esperanto kaj Libervola Civila
Helpservo Internacia". (Civilservo)

Certe multaj el vi jam aŭdis paroli
pri L C H I, kiu laboras en la sama
spirito ol Esperanto sed diversma-
niere.

La LCHI organizas ĉiujare labor-
kampojn en multaj landoj, kiuj kuni-
gas gevolontulojn de nombraj landoj
por fari kune dum siaj ferioj (kaj ne
ricevante salajron) utilan laboron,
kies profituloj estas malriĉaj grupoj.

La laboro ne postulas teknikajn ko-
nojn sed nur bonvolemon. Oni ofte
laboras per ŝoveliloj kaj pioĉoj aŭ
penikoj. La virinoj mastrumas aŭ fa-
ras ne lacigajn laborojn.

Tiel, LCHI intencas krei interkon-
taktojn kaj amikecon inter personoj
de diversaj landoj. (ĉu komuna penado
ne estas bone rimedo por amikiĝi?).
Plie, LCHI volas elpruvi al tiuj,
kiuj ne kredas tion ebla, ke la diver-
saj popoloj povus havi kontaktojn ne
nur sur la batalkampoj sed ankaŭ sur
la pacaj laborkampoj por fari laboron
utilan por la homaro.

Kaj LCHI deziras starigi mode-
lon de nova landservo, kiu povus iam
anstataŭi la militservon.

Ofte iu laborkampo kunigas gevo-
lontulojn de 10.1.2 nacioj, kaj, kom-
preneble la lingvoproblemo estas gra-
va afero. Kutime, oni parolas la lin-
gvon de la lando, kie okazas la labo-
ro, kaj ankaŭ la germanan, la anglan,
la francan lingvojn. Estas tempoper-
doj por la tradukoj kaj kelkfoje mis-
komprenoj.

Kvankam abstrakto kaj nedifinebla
koncepto, la arto povas tarnen esti
konsidcrata kiel vivajo. En la arto,
same kiel en la naturo, ekzistas evo-
1710. Eble tial ke la homo kreis ĝin:
la. konstanta evoluo de la homa spiri-
to, kun ties ŝanĝirjoj, estas ja trans-
lokata en la ar' - nn. Sekve de tio oni
ĉiam ekvidas ismojn, kiuj nepre nas-
kigis el ia homo kaj el ideoj. Unu el
tiuj ismoj, la ekspresionismo, estos la
temo de mia mallonga artikolo.

Estas neeble doni konr.pleten difinon
de ismo sed, laŭ mi, jena sufiĉas: la
ekspresionismo estas artismo, ekestin-
ta ĉe la fino de Za XIX-a .jarcento kaj
en kiu la artisto celas doni bildon, kiu
misformas Za naturajn formojn por -

pli forte esprimi tion kio vivas en li,
aŭ kion li volas esprimi en Za objek-
to tiel kiel li vidas ĝ in. La espresi-
onista artaĵo do estas subjektiva kaj
ekstreme per :son a.

Kelkaj Esperantistaj Gecivilistoj
proponis la enkondukon de Esperanto
por faciligi la internaciajn rilatojn,
kaj ofte propagandis por Esperanto al
la eminentuloj de la L C H I. Sed, ĝis
nun, se ili renkontis simpation, ili ne
ricevis la oficialan subtenon de la est-
raro, kiu nur povus adoptigi kaj d is-
vastigi Esperanton en Civilservon.

Pluraj Esperantistaj Gecivilistoj de-
nove pripensis la problemon, kaj ser-
ĉis alian rimedon por atingi sukceson.
Ili opinias, ke simpla maniero elpruvi
al la estraro de L C H I kaj al la Ci-
vilistoj la grandan taŭgecon de Espe-
ranto por la internaciaj rilatoj, estus,
ke multaj Esperantistoj de diversaj
landoj renkontigu en la laborkampoj
de la L C H I. La faktoj propagandus
por nia lingvo pli bone ol ĉiuj pro-
pagandaj paroloj.

Do, venu, enskribigu por labori en la
L C H I. Vi trovos simpatian medion,
certe pli favoran al Esperanto ol mul-
taj aliaj medoij.

Kiam la lokoj kaj la datoj de la
laborkampoj estos fiksitaj por tiu ja-
ro, ni konigos ilin al vi per la esperan-
tista gazetaro. Sed, de nun, la intere-
suloj povas sin turni al:

Service Civil Volontaire Interna-
tional bureau international

77 boulevard Jean Jaurts
Clichy Seine France.

por peti informojn, aŭ al la nacia sek-
cio de la L C H I de sia lando se ek-
zistas sekcio.

La Esperantistaj Gecivilistoj estas
petataj skribi al tiu oficejo favore de
Esperanto. Ili ankaŭ povus peti, ke
estu esperanta parto en la internacia
bulteno de LCHI.

Por la Esperantistaj Gecivilistoj
Geo Perra kaj René Lemaire

Lyon, France.

Fariĝis kutimo teorie difini kaj his-
torie devenigi la novan arton de la
ekspresionismo per ĝia antipodo, la
impresionismo. La kompreno, tiel aki-
rita, ne sole estas tute malĝusta, sed
precipe nekompleta. Ĉar verdire, am-
baŭ ismoj estas nekompareblaj: Ia
impresionisrno estas stiiistiko, Za eks-
presionismo estas normo por mond-
konceptado.

Tial oni povas konsideri la impresio-
nismon kiel unu el la multnornbraj
ismoj, en la XIX-a jarcento, kiel la
klasisismon, Za romantism.on, la realis-
mon, la simbolism-on, ktp. Sed la eks-
presionismo celas pli; ĝi signifas turn-
punkton: jia vere ekvivalenta a•ntite-
zo estas la naturalismo.

La naturalismo konsistigas la viv-
senton de la XIX-jareenta homo. Ĝi
direktis la pensadon kaj la voladon,
ankaŭ tie kie la arto ŝajne forvagis
en direktojn malproksimajn de la vivo
kaj naturo. La naturo kiel reala»,
la naturo kiel plejpotenco, la naturo
kiel reganta leĵo. Ĉia evoluo apogis
sur la homa adaptiyo al la jus mal-
kovritaj naturlecĝoj. La adaptiĝo estis
pasiva. Car la naturo, kies teruran
povon poni ekkonis per multaj
kaj, hernia), m edicina j kaj fizikaj mal-
kovrajoj, simple malpermesis ĉian
kontraŭstaron. La homo, por ne esti
tute subpremata, devis trovi — en tiu
naturo nnem — Za leĝojn, kiuj povis
ŝirmi lian estadon. Tiant.aniere, paŝon
post paŝo, li perdis Za senton pri per-
sona iibereco, kiun la XVIII-a jarcen-
ta „Aufkliir^ung" ŝajne donis por ĉiam
al li.

La eltrovo de la spec-evoluo de Dar-
w•in, la Marks-a analizo de Za pro-
duktad-prpcedo, la akcepto de 1a bio-
logiaj kaj moralaj heredecleĝoj, surs-
cenigitajn de poeto kia Ibsen, tiuj.
„veraĵoj" nerpitaj el la naturo, estis
kiel multaj retoj por la homa person-
konscio kaj fine sufokis ĉi tiun.

Ju pli Za homo cedis kaj lasis la
naturon libere agi, des pli tiu naturo
kreskis ĝis konstante pli brilanta su-
vereneco. Kion Za homo kreis, tion li
kreis la* la naturo, kaj tiel la ajoj  ne
plu estis liaj kaj ne plu obeis lin. La
katastrofo klare manifestiíĵis ena 1914.
Kvar mallongaj jaroj su f iĉis por ple-
numi la disfalon kaj por pruvi ke la
XIX-cenjara E•ilaropo estis por (iam
kondamnita.

En 1914 Za konstruantaj energioj an-
koraŭ. estis ne sufiĉe fortaj por povi
kviete realigi la transiron al nova epo-
ko, tiel ke dum momento ŝajnis ke
ankaŭ ili pereos. Sed spertuloj sciis
ke Za milito estas la bazo, sur kiu
tiuj fortoj ekkreskos, ke la milito,
kia ajn estu ŝia f iniPo, devos trudi
ilian venkon.

La ekspresionismo estas la vivsento
prezentanta sin al la homaro de rtvini-

Elsinoro 1955
La Internaciaj Feriaj Kursoj orga-

nizitaj, sub a ŭspicio de U.E.A. de
s-ano L. Friis refoje okazos ĉi-jare en
Ia Alt-lernejo de Helsingŭr (Danl.) de
la 17-a ĝis la 24-a de julio vennonta.

Ekzistantaj de 1931 ili ĉiujare ak-
ceptas ĉ. 200 samideanojn en la mirin-
de bela kaj plaĉa ĉirkaŭaĵo de El-
sinoro, norde de Kopenhago.

Oni povas (ne devas) partopreni
diversajn kursojn resp. daŭrigan, kon-
versacian, preparan por Cseh-metodaj
instruistoj kaj por-infanan, gvidatajn
de resp. s-ino K. Zacho, f-ino I. Chris-
tensen, s-ro Morariu kaj Moravec.
Krome okazos kantlecionoj, plaĉaj
ekskursoj (i.a. al Svedlando) kaj in-
teresaj vesperoj.

Oni logos kaj manĝos en la inter-
nacia lernejo mem. La kostoj, sube
indikitaj, inkluzivas pensionon kaj
kut•skotizon: anaasloĝejo (10-15 litoj),
115 d.kr.; 2-4 persona ĉambro, 135 d.kr.;
I--persona ĉambro (en apuda privata
domo), 155 d.kr.

Antaŭ kaj post la kursoj estos eble
partopreni karavanvojaĝojn al Jugo-
slavujo (3 -1617/55) kaj al Italujo
24/7-7.8.55) .

Anoncu vin nepre antaŭ 23/6155 ĉe:
s-ro L. Friis, Ingemannsvej 9, Aabyh.r~j
(Danlando).

gita tero, por rekonstrui novan kul-
turon, novan epokon kaj novan feli-
ĉon. La naturalismo havis kiel fonon
la naturon en ties kompleta ekzistado;
la ekspresionismo havas kiel fonon
Za ideon en ties tuta realeco.

La ekspresionismo rnalam.ike kon-
traŭas Za naturon. Ĝi konstatas ke
ankaŭ la scienco nur provas klarigi
— per tre kritikeblaj hipotezoj. Ĝi
neas ĝian plejpotencon, ĝi dubas pri
Tia vereco. La ajoj, kiujn la homaro
eltrovis kaj uzas, nur obtuzigas ĝian
lumon.

La ekspresionismo kredas ke „eio-
estas-ebla". Ĉi estas la monkoncepta-
do de la utopio. ci r•emetas Za homon
en la centron de la universo.

Tiu opinio ne estas rezulto de la
milito, ĉar jam en 1914 ĝi estas klara.
Ĉi f on ti•s el Za pesismismo de Schopen-
hauer, kies komprenon „La mondo es-
tas nia imagajo", ĝi imitas, tamen ree
akceptante la azian-Budaistan finkon-
kludon: „La vivovolo estas malbona
kaj venkenda". c i preferis subm.etiĝi
al la tragika optim•ismo de Nietzsche
kiu glorkantas la vivon, precize ĉar ĵq
seninterrompe kreas iluziojn. Sub la
influo de Nietzsche, la vivkonceptoj
riskis tute or ientiĝi al la ajoj de la
mondo kaj krude imperialisme pravgi
la vok-inklinon de la kreanta, forta
individuo. La trian, ankoraŭ man-
kantan, forton donis Ruslando, statu-
roj kiaj Dostojewski kaj Tolstoj: la
mistika potencon de la kredo liberi-
hinta for de Za intelekto.



I ullint 1111111111l 111111 IIIIIIII111n1111.111111111111I1INIVI11W111111111u1I111mi111111111111111Nn11111111111 	 Ini111I1uI111111n11iu;n1lllliuIiU 1111nnnuuumulnnumnnlnnufNu

NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ.
rlllllulnu1ln1111111111111111111111111111111111111111u1u1111111I1111111111nllIMIllmn1111111IPINIUI16 nu MIMMIN1~:tn1111111111111~11111n1 1111111111111111MIHIllllllnl

PREMION akiris post n-roj 187/188: F -ino C. Boute, Matadi, B. Kongo, por V.E.B .

8 	 FLANDRA ESPERANTISTO

Oni ku•timi.jis uzi la vorton .,eks-
presion•ismo" preskaii ekskluzive kiel
stil - kaj ne kiel ĵen.eralan vivkoncep•
ton: la rnotivo estas ke fli ekvivis en
la arto kaj ke necesas enkonduki tra-
fan esprimon. De kiani la pentrarto
komencis, aperis jen la verkistoj kun
ekspresionistaj poemoj, romanoj kaj
dramoj, jen la komponistoj kun eks-
presionistaj operoj, jen la pensuloj
kun ekspresionistaj filozofioj, jen le
politikistoj kun ekspresionistaj refo(•nz-
planoj. e:iuj ĉi. verkoj estas nek arbi-
t ra j nek kapricaj: la. celo -- f on.d i
novan moralon - unuigas ilin.

La manifcstiĵoj de kubismo kaj fu tu-
•rismo estas nenio alia ol klopodado
malkovri stilon. Tial la pentrarto pro-
vas forpuŝi per sinteza laboro la ene-
lizan procedon de la impresionismo.
La spacon en la k tbismo, la movon en
la futurismo oni konsideras ne plu
lai la eks -tera impreso, sed laŭ la e-
senco. Abstrakto anstataŭas la sen-
sualismon kun iaj kolorvaloroj. La
ŝpirita elemento, ( -̂ irckaze ekzistanta
ankaŭ en tiuj ismoj, kaŝas sin sub
pure formala problemo.

Temas pri la loko de la rigardanto
rilate al la bildo, loko kiun, en la
impresionista pentrarto, determinis la
interspaco. Bildo kaj rigardanto for-
mis duon. Unu bezonis la alian kaj
la finimpreso ekestis inter ambaŭ. En
la kubismo kaj futr rismo optike kun-
trenas Za rigardanton en la bi•ldpro-
fundon la bildo mem. ri formas kun
la observanto unuon.: ambaŭ rekte
partoprenas en la estigo de la verko.

La unuaj vivosignoj de la nova arto
manifestiĵis en Dresdeno kie, komen-
ce de la XIX-a jarcento, junaj pentrar -

-tistoj trovis unu la alian en la societo
„Die Briicke". En Munlieno oni rimar-
kas ia ruson Kandinski kun liaj teori-
aj verkoj: „La spirita Elemento en la
Arto" kaj „La Blua Rajdanto", en.
kiuj li klarvi.de formulis la tutan prin-
cipan revolucion kaj proklamis la mi-
liton al la „reala naturo".

Ankaŭ en la poezio naski.ĵi•s• la eks-
presionismo kaj ankafi. tie la slavaj
influoj estas rirnarkeblaj. La berlinaj
revuoj „Der Sturm" kaj „Die Aktion"
sendube estis la pioniroj. En la ro-
mano, Heinrich Mann telfnike perfek-
te esprimis Za espresionismon. DebuZin.
te kiel impresionisto li kreis, en la ver-
ko „Die GOtti.nnen", modelon de epiko
ne naturalisma sed naskiĵinta el la spi-
rito. En la filozofo Georg Simmel ebe-
nigis Za vojan de la nova pensmaniero.
Kvankam skeptike kontraŭante nian
pasintan doktrinon, li tamen montris
la senliman riĉecon de sia intuicio
kaj revivigis la pensadon.

En la ĵener•ala popola. pensovivo
akompanis tiun disvolviCion reveko de
la intereso por religiaj problemoj kaj
por la religia travivado en ĵia origina-
la formo: tiu de la m.isti.ko.

I Daŭrigota)

SOLVOJ.
189. Teatraĵo, adorinda, gazetaro, o-

kulisto, trotaksi, apogsego, gardisto, or-
kestro, neŭtrala, sanktulo, eŭropano,
kolorigi, vaporigi, aktorino, servisto,
sklavino, episkopo, delegito, nuksarbo,
egalpezo, sonorigi, imagebla, maturigi,
infaneto, libereco, aviadilo, sovagulo.

190. Hor.: merkurokrom, riska, ur-
sin, gap, kruta, ilaro, tinktur, pluk, ko-
bold, triste, iriz;

Vert.: mirakl, flirt, rosgut, tirkest,
uragan, koktel, okupit, lumbrik, rosmar,
altir, menton.

191. AJNA SUFIKSO.
Aldonu al la radiko respondanta al

la unua klarigo unu el la ŝajnaj sufik-
soj AD.AN.AR.END.ER. ET. ID. IN.
ING. ON. UL. UM. por trovi radikon
respondantan al la dua klarigo. La ko-
mencliteroj, legata en la donita sinsek-
vo, formos proverbon.

1. furnilo/vitra tubo por depreni iom
da likvajo; 2. parto de veturilo/aparato
por malkovri malproksimajn objektojn;
3. regula arango/esprimo de volo; 4. fa-
bela rakontoipublika politika kunveno;
5. ĉefoipodio ; 6. eldangerigiiherbriĉa
ebenajo en Ameriko : 7. nombroikorpo-
parto; 8. defini iun por ofico/homo sen
fiksa restadejo; 9. moralo/reguloj de la
eksteraj manieroj en mondumo; 10. ĉiel
similaldezertvento ; 11. forte deziri/ me-
dikamento; 12. ma'agrabla sento antaŭ
dangerolmalaŭdaca : 13. tero ĉirkaŭata
de akvo/rimedo kontraŭ malsano; 14.
travida teksajo/zorge kultivata herbejo;
15. esti faranta/kajero en kiu oni notas
laŭ ĉiu tago la farotajn aferojn; 16. eŭ-
ropano/motorciklo.

192. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale : 1. homaspekta aŭtoma-

to (R ); fiso el kiu oni faras sardinon (R) .
2. plenumi sian servon laŭ difinita tem-
po(R). 3. birdo el tropikaj landoj(R);
bonodora floreto (R) . 5. infana paralizo
(R). 7. luebla kaleŝo(R); ne havanta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

finon(R). 8. estinta(R). 9. noktobirdo
(R); aparato por movi pezajn ŝargojn
(R). 10. arbo (R). 11. longa maldika
insekto(R); fruktoj(R).

Vertikale: 1. osto (R ); armilo (R) . 2.
esti tuj mortonta(R). 3. deklari ion
bona(R). 4. orienta konkubino(R); 5.
kovri(R); plezurige trakti(R). 6. havi
inklinon. 7. suprenglite, kiel senmotora
aviadilo(R) : alte taksi ies valoron(R)..
8. antaŭmalhelpi(R). 9. ŝiraĵo en virina
ŝtrumpo(R). 10. finngilo ĉe multaj in-
sektoj(R). 11. kaŭzi malagrablecon pro
troripetigo(R); speco de artefarita sil-
ko(R).

La solvojn sendu la nederlandanoj al
s-ro G.J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
1 hs, Amsterdam-Z. ; la membroj de

F1.L.E. aŭ R.B.L.E. al S-ro F. Couwen-
berg, Koninginraelaau 14, Blankenberge,
antaŭ la 22/ V/1955.

Anonceto j
Pasigu vian ferion en vere interna-.

cia sfero: en la
ESPERANTISTA KULTURDOMO

„Kastelo de Grésillon",
unu el la kasteloj de la Loire en Bau-
gé, Francujo. Petu informojn al M. de
Waard, Anemoonstraat 13, Capelle
aan den IJssel (ZH).

La esperantista rondo en Trutnov
serĉas korespondamikojn en Neder-
lando. Bonvolu skribi al: s-ro Galle
Oldrich, Stalingradské nám. 130110,
TRUTNOV i Cehoslovakio 1.

Hispanioj 20 j. kaj 30 j. deziras res-
tadon en belga aŭ nederlanda familioj
kontraŭ domlaboro, kudrado, infanpri-
zorgo. Ne esperant sed francparolan-
taj. Skribu al F-ino F. Llonch C/Volta,
18, Tarrasa (Barcelona) Hisp.

Deziras korespondi kun brusela aŭ
antverpena fraŭlino pri diversaj temoj
kaj interesigas pri ebla estonta ren-
konto: 23-jara franca Esperantisto.
André Beder, Boulevard Voltaire 47,
Asnières (Seine) apud parizo (Franc. )

Esperanto kaj la Turismo
TUTE SEN PAGE oni povas ricevi

ilustritan artikolon pri la urbo VA-
LENCIA, en taŭga faldfolio jus eldo-
nita de la turisma oficejo. Interesataj
skribu prefere per ilustrita poŝtkarto,
petante ekzempleron al jena adreso:
Sociedad Valenciana Fomento del Tu-
rismo, Bajos del Ayuntamiento, Va-
lencia-Hispanujo.



VOORZITTERS
-vanaf 18.5.1930

10.1.1932
:26.6.1932
22.9.1935

17.12.1939
6.11.1949

FLANDRA ESPERANTISTO

V.E.B. - JUBELJAAR

Het onderhavig nummer van -Flan-
dra Esperantisto is het laatste dat
vbór ons kongres te Utrecht verschijnt,
en we hebben een viertal bladzijden
bijgevoegd, ten. einde er een werkelijk
jubel -nummer van te maken. Het is
de bedoeling in een drietal bladzijden
even terug te blikken op die lange
periode van 25 jaren, middendoor ge-
deeld door en vreselijke wereldoorlog,
in twee stukken van tien jaar, die in
verscheidene opzichten totaal verschil-
lend zijn zowel wat de Esperanto-be-
weging in het algemeen als ons
Vlaamse Esperanto-beweging in het
bijzonder betreft. En door dit retro-
spectief willen wij een eresalgiut
brengen eensdeels aan diegenen` die
onze beweging door dik en dun hebben
geleid, en anderdeels aan diegenen die,
zeer gering in aantal, trouw zijn ge-
bleven sedert 1930. Het zou een Veel
langere lijst zijn geworden hadden wij
als vertrek-datum voor die getrouwen
het jaar 1931 genomen, doch we- wil-
len bij dit eerste jubileum werkelijk
de stichters en de pioniers kennen.

De hiernavolgende kolommen geven
, lan ook een opsomming van de
Vlaamse Esperantisten die sedert 18
Mei 1930 deel hebben uitgemaakt van•
het Bestuur of het Bestuurscomité in
meer bredere zin. Een afzonderlijke
bijdrage is gewijd aan het bondsblad,
terwijl van de handt van onze Onder-
voorzitter Cortvriendt E., de enige die
hier werkelijk bevoegd is, een korte
schets over onze actie gedurende de
duistere periode 1940-1945 wordt ge-
publiceerd. Oudere leden — bedoeld
wordt, in jaren lidmaatschap — zul-
len. hieruit niet veel nieuws vernemen,
doch het weze hen een- aangename
herinnering, terwijl voor onze talrijke
leden die uit de periode 1946-1949
stammen deze korte historische over -

zichten wel interessant kunnen zijn.

Daarna volgen enkele namen van
diegenen die sedert 1930 onafgebroken
lid zijn geweest, tot op de huidige
dag, zijnde het jaar 1955. De alge-
mene -vergadering gedurende het kon-
gres te Utrecht zal grotendeels aan de
huldiging van deze Esperantisten ge-
wijd zijn; zij worden dan ook vriende-
lijk uitgenodigd al het mogelijke te
doen om op deze vergadering aanwe-
.iig te zijn. Op dezelfde zitting zal
door Dis Roose F., Ondervoorzitter,
een overzicht van de evolutie onzer
beweging worden- uiteengezet.

Het spreekt vanzelf dat wij zeer
ceel leden te Utrecht verwachten. Het
Bestuur wenst inderdaad ter gelegen-
heid van de afsluiting -van een vijf-
entwintigjarige periode, een nieuw be-
gin en een nieuwe bloei van onze
VEB in te luiden; op het startsein
hier voor - mag niemand ontbreken!

Onze dank gaat tenslotte uit naar
diegenen die zo bereidwillig waren de
nodige opzoekingen voor het samen-
stellen van deze supplementaire blad-
zijden te doen, nl. Samideanino J. Ter-
ryn en S-ano G. Debrouwere, die als
geen andere de geschiedenis van tinne
Bond hebben „beleefd", S-ano Cort-
vriendt, de bezieler van de na-oorlog,§ë
periode, en S-anoj Iserentant R. en.
Maertens G. die voornamelijk aan de
coordinatie van alle gegevens hebben
gewerkt.

LIJST DER LEDEN WELKE
MINSTENS SEDERT 1945 LID

VAN DE V.E.B. ZIJN
In de vorige nummers van F.E. ver-

scheen een lijst onder de voormelde
titel; er moest echter nog een afzon-
derlijke ka tegorie leden overlopen
worden, nl. de inwonende leden, en
aangezien deze tot nu toe steeds de
troetelkinders van het sekretariaat
wat-en, zetten wij de traditie verder
door hen in het onderhavig jubelnum-
mer op te nemen, tot spijt van wie 't
benijdt .

CORTVRIENDT
(E. De Pril)

DEBROUWERE
MAERTENS (Mallet G.I
MARMENOUT
ROELS 	 Mallet J.)
VAN TUYCKOM

( Keverijn 14.)

HONORO AL ABONANTO
Ni festas kaj honorigas niajn pio-

nirojn, sed decas certe mencii sur tiuj
samaj pakoj la nomon de Samideano
kiu ek de la ekapero de FLANDRA
ESPERANTISTO ĝis nun estis kaj
restis abonanto, nome S-ro DE KE-
GEL — Charleroi. Ni ne konas la
kialon de la ne-membrigo de S-ro De
Kegel, sed ni respektas ĝin, kaj kore
gratulas okaze de tiu jubileo. Ni es-
peras ke ankoraŭ multaj abonantoj
sekvos la ekzemplon de nia S-ano el
CHARLEROI.

Lijst van de VEB-Bestuursleden
Aldono al „Flandra Esperantisto"

Majo 1955

Adv. Jozef Muys
Jan Van Schoor
Leo Calloens
Hendrik Rainson

(tot 2.1.1.1939)
Th. Van Gindertaelen
G. Debrouwere

Onder voorzitters
vanaf 30.11.1930 Jan Van Schoor

April 1932 Leo Calloens
26.6.1932 Jan Van Schoor
27.8.1933 H. Rainson
22.9.1935 F. Van den Doores
:31.5.1936 • E. Cortvriendt
17.12.1939 Baumers
8.12.1946 Couwenberg F.  - Roo-

seF. - Symoens E.
7.1 2.1947 Couwenberg F. - Roe-

se F. - Cortvriendt E.

$EKR. -ETARISSEN

vanaf 18.5.1930 Edgard Verheyden
26.6.1932 Debrouwere G.
8.12.1946 Maertens G.

PROTOCOLAIRE SEKRETARISSEN

-vanaf 10.1.1938 G. Broodcoorens
8.12.194 i Debaets E.
7.12.1947 Iserentant R.
9.121951 J. Terryn

l3.12.1953 Monnaers M.

SCHATBEWAARDERS
vanaf 18.5.1930 Bernard Bassleer

31.5.1936 A. De Keyzer
9.12.1951 C. Meeti s
7.12.1952 Fino J. Terryn

REDACTEURS
Zie afzonderlijke bijdrage.

LEDEN
Maken deel uit van het Bestuur en

worden gewoonlijk met een speciale
functie belast :
vanaf 8.12.1946 L. Alofs - E. Gort-

rriendt - G. Debrou-
were - A. Lode-ma
G. Debrouwere - P.
Decock - E. Dha•ene•ns
J. Terryn - F. Volders
Debruyne - Z.E.H. De-
rnaeyer - R. Iseren-
tant - F. Volders - A.
De Keyzer - Boring
Z. E: H. Demaeyer -
Boving - Iserentant
F. Volders
Z. E. H. Demnaeyer -
R. Iserentant - S -ine
Meurrens - F. Volders

SINJORINO

SINJORINO
SINJORINO
SINJORINO
SINJORINO
SINJORINO

de

7.12.1947

9.12.1951

7.12.1952

13.12.1953



FLANDRA ESPERANTISTO
	 FLANDRA ESPERANTISTO

7WTtiO
_ 	 •- 	 Ĥ

La unua numero aperis en Julio
1929 sub la redaktoreco de S•ano Jan
Van Schoor, kiu samtempe estis la
administranto; help-redaktoro : S-ano
Victor Collet.

Post la transpreno de la revuo per
la en 1930 fondita Flandra Ligo Espe-
rantista, kaj pro la konstanta disvol-
vito de administraj laboroj, S-ano Jan
Van Schoor okupigis nur pri la redak-
tado, kaj S-ano Debrouwere faris la
administradon.

Ek de 1.10.1933 S-ano Hendrik Van
Durme fariĝis redaktoro kaj S-ano
Nathan de Haaff prizorgis la forsen-
don de la revuo. Ek de 26.8.1934 S-ano
Juul Karnas redaktis la gazeton, sed
li forpasis en Lausanna la 20.2.1935,
tiel ke la tiama estraro denove estis
devigata serĉi alian funkciulon por tiu
grava posteno. Intertempe nia neder-
landa S-ano Andries Lodema trans-
prenis la taskon dum S-ano van der
Mast prizorgis la forsendon. Ek de
novembro 1935 la Flandrema grupo
Esperantista el Antverpeno, loka sek-
cio de FL.L.E., prizorgis la redakta-
don sub gvidado de S•ano Constant
Schroeyers.

En Februaro 1937 nia amiko A.

Door allerhande gebeurtenissen o.a.
ingevolge de volledige verwoesting
van het huis van S•ano Debrouwere
G. te Kortrijk door een bombarde-
ment, zijn wij niet meer in staat met
volledige zekerheid te bepalen welke
leden 1955 reeds lid waren op het
ogenblik van de stichting van de Bond,
of het in de loop van het dienstjaar
1930-1931 (tot Juni 1931) lid zijn ge-
worden. Uit allerlei gegevens en blij-
kens ontvangen inlichtingen kunnen
wij met stelligheid reeds de hierna
volgende namen vermelden. Deze ere-
lijst zal echter eventueel in het Juni-
nummer opnieuw verschijnen, aange-
vuld met de nodige namen; daarom
vragen wij aan al diegenen die denken
in aanmerking te komen, ten spoedig-
ste melding hiervan te maken op het
sekretariaat. Wellicht verkrijgen wij
dan nog vóór het kongres te Utrecht
een volledige lijst, en kan werkelijk
ieder veteraan ter gelegenheid van de
algemene jaarvergadering aldaar,
rechtmatig geëerd worden.
Samideano A. COGNIE - Kortrijk.
Samideano CORTVRIENDT E. -

Antwerpen

Pittoors redaktoriĝis dum S•rn Piet
van Peel prizorgis la forsendon. Ek
de 11.12.1938 tamen le sekcio el Ant•
verpeno denove transprenis la redak-
tadon ĝis februaro 1939, kiam S-ano
13roodcoorens ekfunkciis, kiu denove
estis anstataŭigita de S-anoj Frans
Van Dooren kaj A. De Troeyer.

En Januaro 1941, post kiam la re-
vuo ne plu aperis kkŭze de la milito,
la estraro eldonis durnonatan bulte-
non, sed la dissendo okazis nur 5 fo-
jojn, pro la malpermeso de la okupan-
toj, kaj tiu mallumo periodo daŭris
ĝis Majo 1945, kvankam nia sekcio
en Brugge eldonis multobligitan revu-
on „Paco kaj Justeco" kiu estis sen-
dita al kelkaj nelokaj samideanoj.

En majo 1945 Flandra Esperanto
Instituto reeldonis Flandra-n Esperan-
tisto-n, redaktita de S-anoj Cortvriendt
kaj Van Gindertaelen. La 1.1.1947,
FL.L.E. transprenis la eldonon, kvan-
kam S-ano Cortvriendt daŭrigis la
ĉefredaktorecon, kiu finis nur la 1.7.
1947, kiam S-ano D-ro Van Ginder-
taelen translogigis la fortbatantan
koron de Flandra Esperantisto al Me-
chelen, samtempe starigante portem-
pen redakci-komitaton kiu konsistis el
la jenaj kompetentaj liganoj:

S-ro Cortvriendt
D-ro Couwenberg
Drs Roose F.
S-ro H. Vermuyten.

Samideano DE BOES G. - Gent.
Samideano DEBROUWERE - Kortrijk.
Samideano DE COCK P. - Aalst.
Z.E.H. DECOENE - Bergen.
Samideano MORTELMANS J. - Gent.
Samideanino J. TERRYN - Gent.
Samideano L. VAN DER POEL -

Mechelen.
Samideano H. VERMUYTEN -

Antwerpen.

Vijfentwintig jaar trouw aan de
Vlaamse Esperanto-beweging, een
lange periode — en ook een heel stuk
van hun leven — zodanig zelfs dat
Esperanto en de Esperantobeweging
een stempel op hen heeft gedrukt. De
jongeren in onze bond zijn hen stellig
veel dank verschuldigd en hoe kunnen
wij hen beter leren kennen en tevens
waarderen dan door hen zelf aan het
woord te laten in één der volgende
nummers van ons tijdschrift? En wat
hebben zij niet reeds voor de Espe-
ranto-zaak in het algemeen gedaan?
Tijd — energie, geld...?! Wanneer wij
soms iets lezen over de Esperanto-

pioniers der eerste tijden, dan staan

Iniciate de S-ano Van Gindertaelen,
Nederlanda Esperantisto kaj Flandra
Esperantisto igis komunaj eldonoj ek
de 1949. Post kvinjara kuna laboro,
Svisa Espero kaj Belga Esperantisto
aligis al la komuna eldono, dank' al
la senlacaj klopodoj de la óefredakto-
ro kaj de la sekretario Maertens G.

Dum tiu periodo, ni notis la jenajn
nomojn sur la redaktorlisto. S-ano D-
ro Van Gindertaelen, S-ano Mag. A.
J. Kalma (S-ano Van Gindertaelen
nur respondecis pri la Flandra parto
de la komunaj eldonoj) S-ro Drs Roo-
se F. (kelkajn monatojn) kaj denove
D-ro Van Gindertaelen.

Kiel ni konstatas, la redaktora pos-
teno funkciis multe pli regule kaj sta-
bile ol antaŭ-milito, kompreneble kun
bona efiko rilate la enhavon kaj la
prezentadon de la revuo. D-ro Van
Gindertaelen vere spertigis kiel re-
daktoro de Esperanto-gazeto, kaj ni
esperu ke li ankoraŭ longe praktiki-
gos tiujn spertojn profite al niaj ko-
munaj eldonoj; vere estas ke oni
ne fabrikas internacian redaktoron en
kelkaj monatoj.

G.M.

N.B. La ĝenerala kunveno de Svisa
Esperanto Societo esprimis sian dan-
kon al S-ro D-ro Van Gindertaelen, la
13.3.1955 okaze de la kunsido en Neu-
chátel.

wij werkelijg verstomd over hetgeen
die mensen aan Esperanto hebben be-
steed, en het sterkt ons in het verder
doorzetten , maar, diezelfde voor-
beelden leven hier onder ons, en wij
schenken er geen voldoende aandacht
aan! Vijfentwintig jaar Esperanto:
neem voor elk van hen de som van
hun beroeps- en gezinsbezigheden tel
er hun Esperantobedrijvigheid bij, en
hoeveel tijd zult gij over houden dat
zij werkelijk voor hen zelf hebben be-
steed? Tegenwoordig viert men dik-
wijls de laureaten van de arbeid — :gij
zouden er wellicht ook onder mogen
gerekend worden, — maar zij zijn
meer, zij zijn laureaten van de vrije
tijd, die zij zo spontaan aan ons ide-
aal hebben weggeschonken. Daarvoor
eren en danken wij hen. Die woorden
zijn echter geen ouderdomsbrevet: wij
rekenen nog steeds op hen, en de
meesten staan ten andere ook nog
midden onder ons, in de voortdurende
strijd voor de internationale taal, te-
gen onbegrip en apathie.

Wij eren hen, door onze trouw en
onze activiteit!

Wij eren hen, door onze aanwezig-
heid te Utrecht!

Als een lawine is het wapengeweld
over ons heengespoeld en alles ligt
ontredderd. Tastend, ons met nood-
middelen behelpend, zoeken wij naar
een eerste kontakt met onze me-
destrijders. Van over de grenzen, van
uit Nederland bereiken ons dra . er
heugende geruchten : de Esperanto-
organisaties zouden reeds hun bedrij-
vigheid hervat hebben!
Weldra echter krijgen wij „La Prakti-
ko", Juna Vivo", „Nederlanda Espe-
rantisto" en andere oudgekenden toe-
gezonden! Onze noorderburen geven
terug hun Esperantobladen uit, en
vragen ons: „wat doen jullie?"!

Op 15 Juli vervullen we op de Ober-
feldkommandantuu te Brussel de nood-
zakelijke formaliteiten om ons blad
terug uit te geven. Op 8 Oktober
wordt ons eindelijk „mitgeteilt dass
ein Bedi rfnis nicht vorliegt"  Het
wordt ons duidelijk dat de bezetter
hier een andere politiek volgt dan in .
Nederland, en we begrijpen meteen
dat wij ook andere wegen opmoeten.

Besloten wordt zonder toelating,
klandestien, om de twee maand een
noodblad uit te geven op 8 pagina's.
Dit besluit 'wordt niet lichtvaardig
getroffen: de leden van het actief be-
stuur beseffen volkomen het gevaar
waaraan ze niet alleen zichzelf, maar
ook onze organisatie blootstellen. Om
eventuele inbeslagneming te voorko-
men, wordt onze betrekkelijk aanzien-
lijke boekenvoorraad in veiligheid ge-
bracht, fictieve posten in de boek-
houding doen onze geldmiddelen ge-
noegzaam slinken — in Januari 1941
verschijnt het eerste nummer van „De
Vlaamsche Esperantist" !

Opnieuw bereiken ons geruchten uit
Nederland. Niet verheugend ditmaal,
maar vernietigend luidt het lakonieke
bericht: „Esperanto verboden, organi-
saties ontbonden, bezit in beslag ge-
nomen".

Dank zij ons blad zijn we terug in
voeling met nagenoeg al onze plaatse-
Iijke verenigingen. Ook met het bui-
tenland hebben we nog enige betrek-
king: de Esperantobladen en mede-
delingen uit Denemarken, Zweden en
Japan bereiken ons spijts de censuur.
Ons zesde nummer moet ter perse,
de eerste jaargang van ons klande-
stien krantje zou er mee volledig zijn..
Maar het argusoog van de Gestapo
waakt! Op 25 November 1941 stapt
de Sicherheitspolizei af ten huize van
onzen voorzitter Dr. Theo Van Gin-
dertaelen. Een nummer van ons blad
is hun in handen gevallen. Uitleg

Subtenanto
S-ano E. Symoens, B. Kruzo 150 fr.

dient gegeven, dokumenten verstrekt.
Een onderzoek is tegen onze organi-
satie ingesteld, alle activiteit wordt
aan de Vlaamse Esperantistenbond
ten strengste verboden.

Van geheel de bezettingstijd is 1942
wel het somberste jaar voor onze or-
ganisatie. Alleen de afdeling boekhan-
del van ons Instituut kent nog enige
bedrijvigheid, maar ziet haar omzet
tot een nooit gekend laag cijfer dalen.
Van het tegen ons ingestelde onder-
zoek vernemen we verder weinig of
niets; alleen dat de Sicherheitspolizei
inmiddels ook bij onze drukker is
afgestapt.

In die neerdrukkende periode ech-
ter smaken we het uitzonderlijke ge-
noegen een nieuwe levensblijk van
onze onverwoestbare vitaliteit te mo-
gen begroeten: „Paco kaj Justeco"!
Onze plaatselijke vereniging uit Brug-
ge heeft de vlag opgeraapt en laat
onder die naam op haar beurt een
klandestien blad verschijnen!

1942 spoedt ten einde, Zamenhof-
dag nadert. De ons opgelegde in-
activiteit houden we niet langer vol!

Als proefneming laat ons Instituut
een gehectografeerd prospectus ver-
schijnen. Het geniet een zulkdanig
warm onthaal, dat we spijts alles
besluiten in die zin voort ijveren.
Af en toe zenden we ook circulaires
tot onze getrouwen. Sommigen onder
hen werken illegaal in beperkte kring
voor de Esperanto-zaak.

December 1943. Als een voorbode
van beter tijden verschijnt onze mooi-
ste klandestiene oorlogsprestatie: een
prachtig, rijk geillustreerd boekenca-

V.E.B.-Mededelingen
De in het Oktobernummer aange-

kondigde premies voor inwonende le-
den van de Bond, werden door loting
tijdens de laatste Bestuursvergadering,
aan de hiernavolgende leden toege-
kend:

S-ino DESCHEPPER ROGER
S-ino VAN TUYCKOM
S-ino SUTTERMAN
S-ino MARECHAL ANDRE
De voormelden mogen dus kiezen

uit de volgende lijst:
HELSINKI, door Setálii, foto-album,
ingebonden, waarde 130 F;
KVAROPO, gedichtenbundel, recente
uitgave, waarde 70 F;
Tipoj kaj aspektoj de BRAZILIO, ge-
illustreerd, waarde 90 F;
SALTEGO TRANS JARMILOJ, de
Forge, waarde 40 F.

Met dien verstande dat de eerstver-
melde, nl. S-ino Deschepper zo spoe-
dig mogelijk aan het sekretariaat het
werk van haar keuze zou moeten me-

talogus van 12 bladzijden! Dienten-
gevolge kent onze boekendienst terug
een uiterst flinke bedrijvigheid; op
weinig na wordt in 1944 de omzet van
1939 (het modilisatiejaar) bereikt! De
mogelijkheden in het buitenland nieu-
we voorraad op te doen bestaat echter
sinds jaren niet meer vele werken
raken uitgeput. Gelukkig zijn we ruim
in allerhande leermiddelen voorzien,
zodat ten minste aan de bestellingen
van cursusleiders het hoofd kan wor-
den geboden.

En nu plukken we de vruchten van
onze verbeten standvastigheid: het
onderzoek dat we met de prospectus
(voor 1945) gepaard lieten gaan,
bracht ons de verheugende vaststel-
ling, dat op dit ogenblik in zevenen-
vijftig plaatsen van liet Vlaamse land
belangstelling bestaat voor onze or-
ganisatie! In elke plaats waar we
eens een aangesloten vereniging tel-
den, is minstens een kern getrouw
overgebleven. Het goede zaad dat we
jarenlang met kwistige hand hebben
verspreid, had weelderig wortel ge-
schoten. We hebben het gevoed ook
in de moeilijkste omstandigheden, en
wat we nu na den storm mogen be-
groeten, staat onuitroeibaar geplant!
Weliswaar werden onze rijen gedund,
en waren er afvallingen, maar onze
overtuiging is sterker dan ooit!

In die jaren die nu achter ons lig-
gen hebben we geen passieve hou-
ding aangenomen. Zulks ware ons ove-
rigens onmogelijk geweest. Esperanto
betekent voor ons geen tijdverdrijf,
geen dilettantenliefhebberij, geen ont-
spanningsmiddel, maar een verheven
ideaal, een rotsvaste overtuiging, een
dwingende noodzakelijkheid.

E.C.

dedelen, zodat S-ino Van, Tuyckom dan
uit de overblijvende zal kunnen kie-
zen, enz., dit alles op verzoek van het
sekretariaat.

Wij wensen deze vier leden hartelijk
proficiat, en stippen tevens aan dat er
onder hen twee zijn die eerst in 1954
inwonend lid werden.

FOTOKONKURSO
Okaze de la Kongreso en Utrecht,

F1.L.E. organizas foto-konkurson al
kiu povas partopreni ĉiuj aligintaj
kongresanoj.

La bildoj devas montri scenojn aŭ
okazintajojn el la kongresa vivo kaj
havi certan dokumentan intereson. La
valoro de la teknika plenumo ankaŭ
influos la elekton de la laŭreatoj.

La fotoj devas havi poŝtkartforma-
ton (8 x 13) aŭ maksimume 13 x18,
kaj esti senditaj antaŭ la 11-an de
Junio, al la sekretario.

Interesaj premioj rekompencos la
plej belajn bildojn.

Organo de la Flandra Esperanto-movado ONZE ACTIE TIJDENS DE BEZETTING

ERELIJST der VETERANEN VAN DE V.E.B.
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A GRANDA
V ENÏU RO i

! G

VLAAMS ESPERANTO INSTITUUT - BOEKENDIENST
Blankenbergse Steenweg 76, BRUGGE

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Vlaamse Esperantis-
tenbond en gebruik makend van het speciaal verschijnend nummer van
het maandblad biedt het Instituut de leden hieronder een rijke keus aan
van prachtboeken tegen lage prijs en tevens van mooie werken uit de
jongste uitgaven in Esperantowereld.
V.E.B.-ers koopt een boek als blijvend aandenken aan ons jubeljaar

Mi sereis oron kaj oleon (D. Fllod )

La Fino (Folke Bernadotte)
Printempo de morto (L. Zilaby)

Vivo vokas (Stellan Engholm)
Granda Aventuro (Ferenc Szilagyi )

bind 	 55,-
broŝ 	 44.-
broŝ 	 30,—
bind 	 55,-
broŝ 	 44,—
bind 	 55,--
bind 	 55,—
brok 	 44,—

FOLKE BERN,
r

lir ternls!r
a1Íj proz fc

broŝ 	 30,—
bind 	 40,—
bind 	 40,—
bind 	 40,—
bind 	 40,-
Oind 	 40,—
bind 	 40,—
bind 	 50.

uitvoering

Ia Batalo
de l'Vvo

Z a ff-
WOORDENBOEKJE

NEDERLANDBCM-
E S P E R A N T O
[ r.
[ S P E R ANT O-
NEDERLANOÓCM

O D.ARJbd[.0

4

45,—

60,-
5,-

30,—

bind 105,—
bind 145,—
bind 175,—
bind 160,—
bind 50,-

130,—
bind 105,—

ZAWOCRIDEN
BOELIES

ESPERANTO

FLANDRA ESPERANTISTO

Unieke prijzen voor een „Stelo-Libro"

Batalo de I'Vivo (Ch. Dikkens)
La lanternisto (Sienkiewicz)
La Vojoj estas nekonataj (L. Kassak)
Kulio (Szekely-Lulofs)
Homoj en milito (Andreas Latzko)
La Senlingvulo (V. Korolenko)
La Hispana Tragedio (J. Last)
La Perfido (A. M. de Jung)

Een sieraad In de boekenkast naar inhoud en

HERKENNINGSTEKENS
Nr 1 dasspeld
Nr 2 voor dame of heer
Nr 3 voor dame of heer
Nr 4 gekruiste vlagjes (Esperanto en Vlaamse Leeuw)

10,--
13,---
13,--
15,—

2 	 3

Schidlof's Zakwoordenboekje - circa 36000 w.
(nog enkele exempl. in voorraad)

Meulenhoff's Zakwoordenboekje
Zakwoordenboekje (G. Debrouwere)
Leerboek F. Randi

Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj (multaj ilustraĵoj )
Bibliografio de Tito (multaj ilustrajoj)
Kon Tiki ekspedicio (ilustrita)
La Normandaj rakontoj (ilustrita)
Internacia Lingvo, Faktoj pri Esperanto
Helsinki, lumo kaj ombro (ilustr.) kaj bind)
Burĝonoj (belegaj infanfotografaĵoj)
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